
 
 

   

 
Ikast den 19. november 2015 

 

Områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 
Følgende er referat af efterårets områdemøder i FCM Klubsamarbejdet FODBOLD 2015, 
afholdt i perioden 9. – 16. november 2015 hos henholdsvis Nordvestmors BK, Borbjerg-
Skave Fodbold, Holmsland GU, KLG og Frem Thyregod.  
 
Først og fremmest skal der fra FCM Klubsamarbejdets og FC Midtjyllands side lyde en stor 
TAK for det imponerende fremmøde til efterårets områdemøder. Det er intet mindre end 
fantastisk endnu engang at møde så mange engagerede ledere fra vore 
samarbejdsklubber… 
 

Referat af møderne 
1. Velkomst og præsentation  

 Der blev givet en præsentation af aftenens program og herunder var der praktiske 
informationer fra værtsklubben. 

 

2. Den interne fremtidige struktur i FCM Klubsamarbejdet  
 FCM Klubsamarbejdet samles i et spor igen rent sportsligt og kommercielt. Dette 
varetages af Tommy Jensen og Anja Lauritsen. 

 

3. Kommercielle muligheder i 2016 
 De kommercielle muligheder for 2016 er sendt ud til alle klubrepræsentanter  
 Vi er fortsat afhængige af Jeres opbakning til de kommercielle muligheder. FCM 
Klubsamarbejdet kræver ikke et bestemt niveau af den enkelte klub, men håber at flere vil 
tage del i disse.   

 Vælger den enkelte klub at støtte op omkring fællesskabet ved at udnytte de 
kommercielle muligheder, kan man som FCM samarbejdsklub optjene gratister på Store 
Trænerdag eller ved VIP-fest, endnu flere klubkortkoder til brug på MCH Arena, et gratis 
trænerkursus afholdt i klubben samt ansøge om besøg af Lupus.  

 Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. december 2015  
 Nogle gange kan der være klubber/hold, som har brug for at tjene ekstra penge til klub- 
eller holdkassen. I FCM Klubsamarbejdet kontaktes vi fra tid til anden fra forskellig side 
med forskellige tilbud om at sælge eller uddele forskellige ting. Som kommerciel 
samarbejdsklub har man mulighed for at kontakte klubsamarbejdet med henblik på, om 
der skulle ligge nogle konkrete tilbud på det konkrete tidspunkt, hvor klubben/holdet har 
brug for en ekstra indtjening. Forespørgsel sendes til Tommy Jensen på tje@fcm.dk.  

 



 
 

   

4. Status på RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane  
Røddernes Trænerakademi  

 Kurset udbydes i henholdsvis område 1+2 samlet, et i område 3, og et i område 4+5 
samlet og henvender sig til unge trænere, forældretrænere mm. i FCM Klubsamarbejdets 
områder, som primært arbejder med U7-U12 spillere. 

 Prisen er 2.500 kr. pr. træner. 
 Sidste tilmeldingsfrist er 1. december 2015. 
 

FCM Trænerakademi 
 Kurset henvender sig til mere øvede trænerne i FCM Klubsamarbejdet, som gerne vil 
udvikle sig og som primært arbejder med U8 – U14 drengespillere.  

 Pris: 6.495 kr. pr. træner. 
 Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. december 2015. 

 
FCM Teknikmærkedage  

 Vi har lanceret det nye koncept Rødderne - og en stor del af det koncept handler om at 
komme mere ud i klubberne. En anden del af det koncept er også at afholde en FCM 
Teknikmærkedag pr. kommune hvert halve år.  

 Følgende værtsklubber blev valgt til at afholde FCM Teknikmærkedage i foråret 2016 
o Thisted kommune: Hurup IF 
o Morsø kommune: Sydmors IF 
o Skive kommune: Balling UIF 
o Struer kommune: Tilmeldes i Lemvig kommune 
o Lemvig kommune: Gudum Nissum IF  
o Holstebro kommune: Vinderup IK 
o Ringkøbing-Skjern kommune: Holmsland GU 
o Herning kommune: Kibæk IF 
o Ikast-Brande kommune: Brædstrup IF 
o Billund kommune: Grindsted GIF 

 
FCM Licenstræning  

 Vi har nogle drenge og forældre, som er mega stolte over at være en del af dette 
træningstilbud. Lige nu er de ved at få udleveret deres træningstøj, og dem der har fået 
leveret det har ikke været ude af tøjet siden.  

 Vi er kommet godt i gang med træningen. Drengene er træningsparate, og FCM 
Licenstrænerne er mere end begejstrede for at arbejde med dem. Licensklubberne stiller 
ass. trænere til rådighed, men vi oplever faktisk også, at flere end dem, der er sat på 
træningsplanen, møder op for at give en hånd med, fordi det er så fedt at være en del af.  

 D. 15. november var der FCM Licensholdsturnering i Mejrup, hvor først U11 møder op og 
spiller kampe mod de andre områder, og senere på dagen er det så U12 holdenes tur. 
Det er ikke en dag, hvor vi spiller om noget, men en dag man får lov til at spille noget 
fodbold sammen – møde de drenge som man også var sammen med i september måned 
– og i det hele taget er det en dag, hvor man får en god oplevelse. Der vil blive arrangeret 
en lignende dag søndag d. 13. marts i Givskud. 

 Drengene slutter af med at deltage i et stævne i Brande i starten af juli.  
 Drengene vil træne 2 gange om ugen igennem hele vinteren, og fra d. 1. marts – 
sæsonafslutning træner de så 1 gang om ugen. 



 
 

   

FCM Pigefodboldskole  
 I april afholder vi i område 2,3,4 og 5 FCM Pigefodboldskole for U13, U14 og U15 piger. 
Pigefodboldspillere fra område 1 vil blive inviteret med i område 2.  

 Den ene gang er det U13 pigerne, som dukker op til en udtagelsesdag, som i grove træk 
består af et infomøde, noget træning og nogle kampe. Den her dag vil FCM være 
repræsenteret med FCM-licenstræneren samt en FCM-skoleleder.  

 Når pigerne er taget hjem denne aften vil FCM lederne og de ledere fra FCM-
licensklubben, som efterfølgende bliver ansvarlige for FCM Pigelicenshold, sætte sig 
sammen og udtage ca. 30 spillere, som træner videre i FCM Licensklubben 2-3 gange, 
hvorefter pigelicensholdstræneren udtager det endelige Pigelicenshold i området. Det 
forventer vi kommer til at være 22 markspillere og 2 målmand – dette afhænger dog af, 
hvor mange piger, der bliver tilmeldt. Et alternativt kan være, at det bliver 11 markspillere 
og 1 målmand. Det endelige hold træner så videre med en ugentlig træning indtil 
sommerferien og slutter så af med at deltage i et stævne i Brande.  

 Den anden gang er det U14 og U15 pigerne, som deltager i en lignende udtalelsesaften 
med henblik på udtagelse til et samlet 11-mands U15 Pigelicenshold i området. Der vil 
også her blive udtaget ca. 30 spillere i første omgang, og senere vil FCM 
Pigelicenstræneren reducere til 18 markspillere og 2 målmænd. Forløbet herefter vil være 
som ved U13 pigerne.  

 
FCM Miniakademi  

 FCM Minimålmandsskole  
o Tilbuddet er en stor succes. Der er udsolgt hver gang, og deltagerne kommer fra et 

stort udsnit af regionen.  
o Dette tilbud vil fortsætte som det plejer med 6 x træninger om fredagen fra 16.00-

18.00.  
 

 FCM Minielitefodboldskole 
o Tilbuddet er stort set udsolgt hver gang, og spillere fra hele regionen er tilmeldt.  
o Vi har dog en udfordring i, at mange trænere melder ind på, hvilke dage de 

kommer og vil være en del af dette – men melder så afbud aftenen inden eller på 
selve dagen, hvilket er uholdbart i forhold til at vi skal lave et godt træningstilbud.  

o Fremover vil tilbuddet fortsat afvikles over 7 træninger om søndagen kl. 10.00-
12.00. 

o Vi kommer til at ansætte nogle dygtige trænere til at varetage den enkelte gruppe 
hver gang træningstilbuddet afholdes, så vi er sikre på kvalitet og kontinuitet  

o Kursisterne på FCM Trænerakademi kommer en af gangene og er trænere. FCMs 
trænere på FCM Elitefodboldskole kommer og træner et par gange hver i sær, og 
derudover vil det fortsat være muligt for andre dygtige trænere at søge om at blive 
en del af FCM Minielitefodboldskole, men med det her setup kommer der også til 
at være nogle trænere, som vi vælger fra til dette tilbud.  

o Vi kommer til at arbejde med færre spillere pr. træner.  
o Vi kommer til at få mere FCM ind over i form af materialer, gak & gøgl – i det hele 

taget arbejder vi på at optimere oplevelsen til samme pris som hidtil. 
o Vi får brug for, at I klubber bliver endnu mere aktive i forhold til at promovere 

tilbuddene overfor sine medlemmer. Vi kommer også selv til at gøre mere. 
Sammen er vi nødt til at gøre noget for at deltagerantallet stiger igen.  



 
 

   

 FCM Minifodboldskole 
o Kører for første gang i alle fem områder, hvor vi samtidig har fået tilbud for pigerne 

op at køre.  
o Det kunne være dejligt med endnu flere deltagere op alle tilbud i alle områderne. 

Der er ligeledes en tendens til, at deltagerne kommer fra FCM-licensklubberne – 
tilbuddet er for ALLE klubber.  

o Vi har fået en masse feedback fra vores FCM-licensklubber, forældre og trænere, 
som gør at vi kommer til at ændre lidt på formatet fremadrettet 

o Tilbuddet vil fremover blive afholdt i en weekend (fredag kl. 16-18.00, lørdag & 
søndag kl. 09-15.00).  

o Områdets FCM-licenstræner vil deltage hele weekenden  
o Kursisterne på RØDDERNES Trænerakademi deltager min. 1 af dagene som 

trænere  
o FCM Licensklubben stiller med trænere  
o Vi håber fortsat, at områdets øvrige klubber vil bakke op ved at stille nogle af deres 

trænere til rådighed. 
o Vi kommer til at differentiere træningen mere, så den passer både 

aldersgruppemæssigt og køn 
o Vi kommer til at arbejde med færre spillere pr. træner  
o Vi kommer til at få mere FCM ind over i form af materialer, gak & gøgl – i det hele 

taget arbejder vi på at optimere oplevelsen til samme pris som hidtil 
o Vi får brug for, at I klubber bliver endnu mere aktive i forhold til at promovere 

tilbuddene overfor sine medlemmer. Vi kommer også selv til at gøre mere. 
Sammen er vi nødt til at gøre noget for at deltagerantallet stiger igen.  

 
5. Debatoplæg  
Hvad er den/din største succes i din klub? 

 Klubberne blev inddelt i mindre grupper for at få lejlighed til at dele sine succeshistorier 
med hinanden og i det hele taget for at komme tættere på hinanden breddeklubberne 
imellem. 

 
Klubberne fra område 1 har meldt følgende succeshistorie tilbage: 
Sjørring B., Simon Fink 

 Vi i Sjørring Boldklub har i kalenderåret 2015 oplevet en fremgang på 40 nye 
ungdomsspillere. Vi har ikke aktivt gjort noget for at få spillerne, men vi havde stort fokus 
på, at vi hurtigst fik dygtige og kompetente trænere, så spillerne blev fastholdt. Vores 
fremgang skyldes primært den positive omtale, som vi får fra både spillere og forældre.  

 



 
 

   

Klubberne fra område 2 har meldt følgende succeshistorier tilbage: 
Måbjerg IF, Ivan Frederiksen:  

 Fastholdelse af de ældste ungdomsspillere. Vi har nu haft U19 i de seneste 18 år. Det har 
været en klar prioritering fra bestyrelsens side – vi VIL have U19-hold! 

 Fællesskab ved Gøteborg Cup. 
 

Resen-Humlum IF, Rikke Ravn 
 Alle hold træner mandag på samme tidspunkt. Det har medført, at flere søskende spiller 
fodbold, så klubben i dag har 100 af 113 elever på byens skole, som spiller fodbold. 
 

Lemvig GF, Nicolai Nees 
 Vi har igennem et par år haft succes med en lokal Revy, som giver en masse god omtale 
for klubben. Derudover har vores indendørscup, LGF-Cup, også succes samtidig med at 
vores udendørs cup, Limfjords Cup, også er på vej op.  
 

Vinderup IK, Allan Nielsen: 
 Vi har købt 200 timers tilknytning af en DBU konsulent, som har været med til at indføre 
en rød tråd i klubben mht. træning, forældresamtaler og meget mere, som har givet god 
inspiration til klubben og trænerne til gavn for spillerne, større forældreopbakning mm.   

 
Struer B., Per Novrup  

 Har haft 12 mand på trænerkursus. B1 giver sammenhold mellem trænerne, så de kender 
hinanden bedre. 
 

Herrup/Bjergby, Jesper Pedersen  
 Oprykning til serie 2. 

 
Feldborg-Haderup IF, Flemming Ringgaard  

 Indendørs opstart af sandkassehold for 4-6 årige på tværs af håndbold og fodbold 
skiftevis en uge med håndbold og en uge med fodbold. 

 
Klubberne fra område 3 har desværre ikke meldt nogen succeshistorier tilbage – selv 
om snakken ellers gik lystigt under mødet. 
 
Klubberne fra område 4 har meldt følgende succeshistorier tilbage: 
Kølkær/Fasterholt SGI, Charlotte V. Kyndesen  

 ”Kølkærmodellen”  samarbejde mellem SFO og fodboldafdelingen. Spillerne tilmeldes 
via SFO, hvor SFOen så betaler kontingentet. En pædagog følger børnene til fodbold og 
deltager aktivt. Træningen er færdig, når forældrene ca. har fri. Konsekvensen heraf er 
stor spillertilgang og nu også pigehold.  

 
Snejbjerg SG&I 

 Kunstgræsbane  husk at overveje hvor kraftig og højt/lavt hegnet skal være. 
 

Vorgod-Barde Motion og Fritid, Jens Christian Grønbæk  
 Sociale arrangementer – de er nødvendige for at holde på spillerne . 
 



 
 

   

Sunds IF, Jesper Bangsgaard: 
 Differentiering af trænere  cheftræner, hjælpetræner og trænerføl. 
 Synliggøre målene for afdelingerne 
 Sponsoropbygning (fx guldpartner) 
 Bestyrelsesopbygning (sport, sponsor/økonomi) 
 Ungtræner Camp – prøv at være træner/leder  

 
Klubberne fra område 5 har meldt følgende succeshistorier tilbage: 
Team HEG 

 Samarbejde med andre klubber. 
 
Frem Thyregod 

 Boldrum i container 
 Net ved banerne 
 Materialer sponsoreret  

 
Isenvad FK, Jens Peter Kastaniegaard 

 103 børn i skolen – samarbejder med SFO’en om at samle byens børn. Vi har arrangeret 
løbetur, hvilket har medført, at der er startet rigtig mange til fodbold. Løbeturen er 1 gang 
om ugen. Vi samarbejder også med gymnastik.  det er de samme børn, der ”kæmpes” 
om, så hellere samarbejde end ”slås”. 
 

Sdr. Omme IF, Michael Larsen 
 Stor succes med pigefodbold pga. pigeraketten (DBU). Har hold i alle aldersgrupper.  

 
Billund IF, Robert Mortensen & Hans Peter Hergott Hansen  

 Stor succes med pigefodbold grundet dygtige trænere. Det betyder meget med 
veluddannede trænere. 

 Succes med at lave en weekend med hjemmekampe med speak og opråb af navne, hvor 
de yngste spillere spillede på stadion.  

 For trænerne har vi lavet en weekend med en konsulent, hvor alle trænerne var til en 
personlig samtale.  

 Det er vigtigt at finde ud af, hvad trænerne ønsker, og hvad de kan give klubben. 
 Fastholde mange pigespillere.  

 
NSG, Christian & Theiss – Blåhøj IF, Jan - Brande IF, Brian – Brædstrup IF, Michel - 
Ikast FS, Erik 

 Spillertilgang grundet glade og tilfredse spillere samt forældre. 
 Vigtigt med et godt samarbejde med andre klubber. 
 Træneren bidrager med et meget personligt forhold til spillere samt forældre. 
 Samtræning i de forskellige årgange. 
 Bytte trænere i klubben en gang imellem, det er positivt for både spillere samt trænere. 
 Vigtigt at man har alle rekvisitter 

 
Grindsted GIF, Jens Jakobsen:  

 Opstart af en endags Mikrofodboldskole for U6 til U8 drenge/piger i samarbejde med en 
lokal sponsor/samarbejdspartner. 



 
 

   

Brædstrup:  
 Stævne arrangeret i samarbejde med DBU. Udelukkende kvindelige dommere. Masser af 
omtale i aviser og tv. 

 Den årlige BIF cup er altid en succes. 
 
Givskud/Gadbjerg:  

 Evnen til at samarbejde på tværs af klubber. 
 

Kaffe  
 Og igen i år var forplejningen helt i top. 

 

6. Debatoplæg  
Hvad er udfordringen i din klub? 

 Klubberne blev inddelt i mindre grupper for at få lejlighed til at dele historier om de 
udfordringer man står med i de pågældende klubber og i det hele taget for at komme 
tættere på hinanden breddeklubberne imellem. 

 
Klubberne fra område 1 har desværre ikke meldt tilbage med udfordrende historier om 
hverdagen – selv om snakken ellers gik lystigt under mødet. 
 
Klubberne fra område 2 har meldt følgende udfordrende historier tilbage: 
Måbjerg IF, Ivan Frederiksen:  

 Manglende opbakning/samarbejde fra kommunens side. Vi arbejder på et ny 
klubhusbyggeri, men føler ikke, at kommunen er der for os. De repræsenterer nærmere 
kommunen end klubberne.  
 

Resen-Humlum IF, Rikke Ravn 
 Det er svært at finde nok trænere.  
 Samtidig fravælger børn fodbold på grund af lange skoledage.  
 At få folk til at indbetale kontingent til tiden. 
 

Lemvig GF, Nicolai Nees 
 Vi har problemer med at finde trænere og ildsjæle til klubben. Derudover har vi problemer 
med vores lys på stadion.  

 
Struer B., Per Novrup  

 Udfordring at holde på spillere, når de flytter skole. Det kunne være en idé at samarbejde 
med naboklubberne.  
 

Klubberne fra område 3 har desværre ikke meldt tilbage med udfordrende historier om 
hverdagen – selv om snakken ellers gik lystigt under mødet. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

Klubberne fra område 4 har meldt følgende udfordrende historier tilbage: 
Kølkær/Fasterholt SGI, Charlotte V. Kyndesen  

 Manglende engagement fra lokalsamfundet/forældre – vi mangler folk!  
 
Hammerum IF, Allan O. Nielsen 

 Kommunikation 
 Bestyrelse kontra det at være klubrepræsentant  

 
Herning Fremad, Brian Holst Pedersen 

 At finde den sidste træner 
 Fælles inspirationskursus for klubberne i område 4  

 
Sunds IF, Jesper Bangsgaard 

 At uddanne trænerne 
 Fastholdelse af efterskoleelever. Forslag kunne være at lave et efterskolekontingent fx 
1/3 – eller skal det være fri kontingent?  der skal være klare regler (Snejbjerg) 

 
Klubberne fra område 5 har meldt følgende udfordrende historier tilbage: 
Ejstrupholm IF, Hampen IF, Frem Thyregod og Gludsted GIF 

 Tilskud fra kommunen påvirkes af samarbejder  
 Opretholde medlemstal 
 Fastholde trænere  

 
Billund IF, Robert Mortensen & Hans Peter Hergott Hansen 

 Kunstgræsbanen – lidt problemer omkring hvem der skal betale for driften. Det koster ca. 
50.000 kr. om året  

 Etablering af kunstgræsbane. 
 Fastholdelse af gode trænere for ungdomshold.  
 Fastholdelse af ungdomsspillere. 

 
Generelt 

 Det er svært at finde kvalificerede og dedikerede trænere. Det er godt at ”comitte” 
trænere ved at sende dem på kursus. 

 Det er svært at finde frivillige – Billund IF belønner hjælp med kontingentnedsættelse. ”Vi 
betaler hellere mere i kontingent, men nogle skal jo gøre arbejdet”.   

 
Grindsted GIF, Jens Jakobsen: 
- Arbejde med trænerteamet, så der bliver mere fokus på spillerudvikling frem for at vinde 

kampene. 
- Etablering af kunstgræsbane 
 



 
 

   

7. Valg til områdeudvalg   
Områdeudvalgene består det kommende år af følgende personer: 
Område 1:  Hanne H. Poulsen (Sydmors IF), Henrik Nørgaard (Balling VUIF), Bo Nielsen  

(Koldby-Hørdum IF), Henning Alstrup (Sundby Thy IK), Kresten Poulsen 
(Bedsted IF) 

Område 2:  Flemming Ringgaard (Feldborg/Haderup IF), Johnny Nielsen (Thyborøn IF), 
Jesper Pedersen (Herrup-Bjergby FF), Claus M. Klausen (Mejrup GU), Henrik 
Madsen (Ramme-Lomborg IF)  

Område 3:  Henrik Jensen (Skjern GF), Finn Akselsen (Tarm IF), Martin Andersen (Faster 
BG), Jørgen Staunstrup Jensen (Vinding UIF).  

Område 4:  Preben Madsen (Gullestrup IF), Allan Overgaard Nielsen (Hammerum IF), 
Jesper Egebæk (KLG) 

Område 5:  Gert Hansen (Ikast KFUM), Hans Peter Hergott Hansen (Billund IF), Erik 

Ebbesen (Ikast FS), Henrik Jensen (Ejstrupholm IF). 

 

8. Valg af værtsklub til næste områdemøde 
Følgende klubber blev valgt:  
Område 1: Thisted FC 
Område 2: Mejrup GU 
Område 3: Borris IF 
Område 4: Snejbjerg SG&I 
Område 5: Brædstrup IF  
 

9. Eventuelt  
 Tag et billede af Jeres klubsten hjemme i klubben – send den ind til os pr. mail 
(ala@fcm.dk) – vi kvitterer med 10 billetter på MCH Arena til klubben til foråret 2016 – vi 
laver et fotoalbum på Facebook. 

 Hvis vi ønsker at invitere U19 drenge og U19 pigerne på MCH Arena til en kamp, hvad 
kan vi så gøre ekstra, for at de dukker op? 

 Til de næste møder vil vi forsøge at lave navnelister med kontaktoplysninger på 
deltagerne. På den måde er det nemmere at komme i kontakt med hinanden klubberne 
imellem efterfølgende. 

 
 
 

Udarbejdet af:  
Anja Lauritsen 

mailto:ala@fcm.dk

